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پیشگفتار

من در اين آبادي
پي چيزي ميگشتم
پي خوابي شايد
پي نوري ،ريگي ،لبخندي !...
(سهراب)

طراحي پيش از آنكه به عنوان يك فرآيند يا روش مورد توجه قرار گيرد ،به مراتبي از آموزهها وابسته است كه
اغلب از آنها با عنوان «الگوهاي طراحي» ياد ميشود.

توجه به این آموزهها در نوع معمارانة تمدن ناخودآگاه بشري ،در شرايطي ويژه از وضع كنوني كه نظامي خودآگاه
از جريانات را پيش رو دارد ،ما را بر آن ميدارد تا با دغدغة همنشيني شايستة آثار ناشي از اين تمدن خودآگاه درجهت
انطباق با آثار به جا مانده از آن تمدن ناخودآگاه ،متوجه بهرهگيري از سرمشقهايي در قالب «الگو» باشيم تا ما را از

سردرگمي در مواجهه شدن با مسائل طراحي برهاند.
الگوها ،حاوي قابلیتهای الزم جهت شکلدهی به محيط هستند .از طریق بازشناسي آنها ميتوانيم دنياي اطراف
خويش را درك نموده و نوعي زبان توصيف و تحليل را شکل دهيم كه بر اساس آن ميزان تأثير هر مؤلفهاي را بر
زندگي خويش دريابيم.
این کتاب با پیمایش الگوهای بومی یک محیط (روستاي نايبند) بر آن است تا در قالب مفروضاتی چند ناشی از
نگرشهای موجود پیرامون موضوع و با محوریت نظریة «زبان الگو» ضمن نقد جامعیت هریک به بازشناسی و بررسی
تأثیر الگوها در شکلگیری محیط پرداخته و آنها را در تدوین نظامی جامع از مفروضات بگونهای بکار گیرد تا این الگوها
همچون زبان طراحی در شکل دادن دوبارة محیط بکار آیند.

نگارنده  -تابستان 1394

زبانالگ و،سرمشقطراحی

تجربهطراحیبرپايةآموزههایبومي
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تجربهطراحیبرپايةآموزههایبومي

 -1-1معرفي موضوع

بيشك سرآغاز پژوهش با هدف طراحي در حوزهاي از گسترة دانش معماري ،نيازمند شناختي جامع نسبت به موضوع و
ماهيت مسائل آن ميباشد .اساساً انديشههاي بنيادين در طرح با پرسشي از مسائل درخور موضوع شكل ميگيرند و تبيين
چنين مسائلي ،بسته به مفاهيمي است كه زمين ه را براي هرگونه اقدام در راستاي پرداختن بدان موضوع فراهم ميسازند .در
واقع بحث پیرامون مقولة طراحي ،پرداختن به مسائلي را شامل ميشود كه پاسخهاي آن طرح را در قالب موضوعي خاص در
بر داشته و تنها كافي است به درستي شناسايي و تبيين گردند.
توجه به اين نكته كه ارجاع هر مسأله از طراحي به سؤالهايي از جنس پرسش و تشكيك است ،ذهن را بر آن ميدارد تا
در پي كشف ارتباطي تنگاتنگ ميان موضوع و مسائل برآمده از آن ،در ابتدا از طرح موارد غيرضروري پرهيز نموده و با توجه
به پيچيدگي مسائل و قابليتهاي محدود ذهن بشري ،دشواريها را به سطحي قابل درك سوق دهيم تا از عهدة رمزگشايي
آنها برآييم .اکنون با نظر به امر طراحي که موضوع اصلي در دو حوزة نظری و حرفهاي دانش معماري است ،ميتوان به وجود
برخي از اين پيچيدگيها پي برد.
اگر طراحي را به مثابه فرآيندي روشمند از معماري قلمداد كنيم ،غايتي را ميتوان براي آن تص ّور نمود كه آن انتخاب،
ساماندهي يا ايجاد محيطي شايسته براي زندگي است .اما ابهام ناشي از اين تص ّور در بسياري از انديشههاي رايج در قلمرو
معماري ،حاكي از آن است كه مشكالت تبيين مسائل در اين بخش از تعاريف ،همچنان به قوت خود باقي مانده و شايسته
است تا توجه به آنها در وهلة نخست به مفاهيمي منحصر گردد كه توافق بر ارائة تعريفي جامع از آنها ،راهگشاي مناسبي
جهت ورود به عرصة مسائل طراحي باشد.
طراحي پيش از آنكه به عنوان يك فرآيند يا روش مورد توجه قرار گيرد ،به مراتبي از آموزهها وابسته است كه اغلب از
آنها با عنوان «الگوهاي طراحي» ياد ميشود .به عبارتي دیگر ،مسائل طراحي بر مبنايي از انديشه و عمل استوارند كه داراي
پس زمينههايي از آموزش ،ممارست و مهارت در آفرينش ميباشند.
تمدن ناخودآگاه بشري در شرايطي ويژه از وضع كنوني كه نظامي خودآگاه از جريانات
بهرهگيري از آموزههاي معمارانة ّ
تمدن خودآگاه با عملكردهاي گوناگون
را پيش رو دارد ،ما را بر آن ميدارد تا با دغدغة همنشيني شايستة آثار ناشي از اين ّ
تمدن ناخودآگاه ،متوجه بهرهگيري از سرمشقهايي در قالب الگوهاي بومي باشيم تا
درجهت انطباق با آثار به جا مانده از آن ّ
ما را از اين همه سردرگمي در مواجهه شدن با مسائل طراحي برهاند و راه را بر بسياري از دشواريهاي ممکن هموار سازد.
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گفتار یکم:

مقدمه(طرح موضوع)

تمدن ناخودآگاه یاد میگردد ،نمونهای از محیط بومی در قالب آبادیست
آنچه که در این کتاب از آن به عنوان نظامی از ّ
که به حق ،تجلّیات چنین نظامی در کالبد آن مشهود است؛ و آنچه که به عنوان مظهری از توجهات خودآگاه امروزين بشر
نسبت به گذشتة خويش ،قصد همنشینی در جهت انطباق با آن بستر ناخودآگاه را دارد ،کیفیتی از طراحي در محیط روستا
است که به شکل رایج در آن هیچگاه سابقه نداشته ،اما تجربهپذیر است .بنابراين توجهات در اين نوشتار به طرح تجربهاي
از طراحي معماري است که آثار آن علیرغم تفاوت با نمونههاي رايج در محيط روستا ،ما را به تأمل فرا میخواند .لذا اصل،
تمدن خودآگاه بشري در يك بستر ناخودآگاه ممکن میسازد.
روش آفریدنی است که حضور شایسته را در همنشینی آثار ّ
از سويي پرداختن به تجربهاي چنان آگاهانه در محیطی ناخودآگاه ،تنها زماني مطلوب و ميسر خواهد بود که بسياري از
مسائل مربوط به سازگاري و کيفيت حضور اثرات ناشي از اين تمايل به برقراري ارتباط ،برطرف شده باشند .این امر سبب ساز
بهانهاي در جهت آزمون توانمنديهاي يک پژوهش طراحي در بهرهگيري از ظرفيتهاي بومي محيط ،در پديدآوري اثري
تازه است که اين توانمنديها در ميزان ارتباط با زمينة محيطي ،کشف زبان الگوهاي بومي آن محيط و چگونگي سرمشق قرار
دادن آن الگوها در امر طراحي خالصه ميگردند.

تمدن خودآگاه در يك زمينة ناخودآگاه
شکل :1-1نمونهاي از همنشيني آثار طراحي جديد ناشي از ّ
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 -2-1اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع

خودآگاهی روندي است که به تبع پیدایش مفاهیم و نگرشهای تازه در میان بشر ،به عرصة زندگی امروز وارد شده و
تقریباً تمامی تصمیمات و اعمال ما را در سیطرة خویش دارد .این خودآگاهی به مفهوم ناآگاهی بشر از خود تا پیش از این
نیست ،بلکه بدان معناست که آدمی امروز تا حدی به خود آمده و توجهاتش به امور خویش افزایش یافته است .خودآگاهی
ریشه در حاالتی دارد که تمایل انسان را در کیفیت مواجهه شدن با مسائل شکل میدهند .سعی بر بررسی جامع مسائل،
برنامهریزی آگاهانة امور ،وضع قوانين اثباتي ،صریح و روشن تا جایی که ابهامی باقی نماند و سعي بر آموختن رسمي اصول
عمده و كلّي با سرعت بيشتر ،نمود چنین حاالتی است.
همانطور که بیان گردید ،مقولههایی از موضوع در اين كتاب که به خودآگاهی بشر مربوط است ،همان تجربة طراحي در
محیطی است که روزی هویّت خویش را از تجربیات ناخودآگاه یافته بود و اکنون در تهاجم توج ّهات خودآگاه است .اين تجربه
حاصل تمايل به اموری چون رجوع به زمينههاي بومي و احساس مسئوليت در قبال آنها ،توجه به موضوع گردش با انگيزههاي
مختلف در اثر باال رفتن سطح درآمد و افزايش اوقات فراغت و ضرورتهاي تماس فرا ملّي و فرا قومي است كه همه و همه
واقعيت مهم خودآگاه تبديل شده و تقريباً جنبهاي فرهنگي
گویی ايجاب آن را تشديد نمودهاند .در دوران ما این امر به يک
ّ
و سیاسی نيز يافته است و گاه پاسخي به نياز فطري و جستجوگرانه هر انسان در مورد حقايق هستي ،آفرينش ،زندگي و نيز
آشنايي با فرهنگهاي مختلف تل ّقي ميگردد.
بديهي است که انسان هرچه از معيارهاي باب طبع زمانه دور شود به خود نزديكتر ميگردد .اين جدايي را سفري الزم
است ،هم در آفاق و هم در انفس .گويي اين حق همگان است تا با پناه بردن به سادگي در آغوش طبيعت به عنوان مكان
مناسبي براي انديشيدن (سير در انفس) و توجه به وجود انواع زندگي بومي در گوشه كنارهاي دورافتاده در قالب روستاها
(سير در آفاق) ،از مواهب خدادادي ساير سرزمينها نيز برخوردار باشند.
ازسويي توصيف ظواهر بيربط يا عوامانه به آنچه که به واقع در مظاهر معماري بومي در روستاها در جريان است و عدم
پيگيري پژوهشهاي علمي در باب اين موضوعات ،به فضايي پر ابهام همراه با نظرياتي ابتدايي انجاميده است؛ بطوریکه هنوز
مشخص نيست آيا موضوعاتي نظير مداخالت كالبدي با هدف نوسازي و بهسازي و نيز گردشگري روستايي که امروزه به عنوان
يکي از راهبردهاي ويژه توسعه نيز مطرح ميگردد ،اساساً مجاز است يا خير! زيرا محيط روستا ،موزة ميراث فرهنگي و يا يک
تفرجگاه عمومي نيست؛ بلکه محيط زندگي انسانهايي است که بر فطرت خويش استوارترند .لذا توجه به فرهنگ بومي و
ميسر و مساعد است كه همة مسايل دردناك تنازع بقا ،فقر
روستایی با تمام نشانههاي آن به ويژه در آثار معماري ،هنگامي ّ
و شرايط مناسب حيات برطرف شده باشند؛ چرا که نميتوان چنين توجهاتي خودآگاه را برپاية بديهيترين سهم انسانها از
حيات ناخودآگاه خويش در محيط زندگيشان بنا نهاد؛ اما همين توجهات خودآگاه جرياني از ناسازگاريها را به دنبال خواهد
داشت که به تأمل بسيار جهت کاهش اثرات آن نيازمند است .بنابراين ميبايست چارهاي انديشيد تا اثرات اين تضاد دوسويه
را به نحوي شايسته با فراهم نمودن امکان همنشيني و تجلّي هر دو واقعيت از طريق طراحي به سازگاري مطلوب سوق داد.
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 -3-1اشارهای بر پيشينة پژوهش

اشاره و پرسش از الگو از حدود دو هزار سال پیش ،در آثار تألیفی معماری دیده میشود .از ویتروویوس -که در اثر مشهور
خود« ،ده کتاب معماری» گونههای مختلف بناهای یونانی شامل خانهها ،معابد و ابنیة عمومی را با منظور دستیابی به الگوی
آنها ،دستهبندی کرده است -تا امروز ،بیش از دهها کتاب و رساله در موضوعات گونهشناسی و تدوین الگو ،نگاشته شده که
همگی بر نقش و تأثیر الگوها بر طراحی ،تأکید داشتهاند و هم اکنون نیز این موضوع در بسیاری از دانشگاههای جهان به
بحث گذاشته شده است.
نکتهای که حائز اهمیت است ،پرداختن به الگوها به عنوان موضوعی درجه دو در نتیجة پژوهشهای گونهشناسانه در
تمامی موارد فوق میباشد؛ تا جایی که برخی اوقات نتایج پژوهشهای مذکور یا به الگویی روشن ،واقعی و قابل استفاده
منتهی نمیشد یا گاهی محصول ،همان دستیابی به نظام طبقهبندی گونهها تل ّقی میگردید .برخی نیز تنها به موازین سطحی
الگوها در شکل و عملکرد آنها بسنده نموده و نتایج را در قالب مجموعهای متن ّوع از حاالت مختلف فرم و فضا ارائه نمودهاند.
در امتداد تاریخی این سلسله جریان فکری بر سر الگوها ،اشارة کریستوفر الکساندر در نظریة معروف «زبان الگو» نخستین
نقطة روشن در ارائة الگوهای کاربردی در آمیخته با زندگی است که از حیث وقوع و رویداد الگوها در محیط به موضوع
پرداخته و تجربیات آن به عنوان رویکردی مناسب برای روششناسی پژوهش حاضر اتخاذ گردیده است.
تفاوت ظریف این پژوهش با موارد هم نوع خود ،در آزمون جامعیت نگرش و ارجاع پرسش از الگو به ریشههای وجودی
آنهاست؛ بطوریکه هیچ ابهامی در کیفیات و حاالت ممکن و مل َزم الگوها باقی نماند .به این حاالت در تئوری الکساندر،
اشارهای نگردیده است و بررسی کیفیت الگوها نیز تنها به لحظة رویداد آنها در محیط یا رفتار ،محدود گردیده است .نسبت
عنوان زبان بر نظام الگوها نیز نه صرفاً در کاربرد مفاهیم و روشهای متناظر با آن ،بلکه منوط بر لحاظ جامعیت زبان بر
عملکرد ،ساختار و معنای الگوهاست.
در كتاب حاضر با بسنده نمودن به این سطح از معرفی ،گام نخست در جهت آشنایی با پیشینة این مباحث برداشته شده،
آنگاه در بخش معرفی رویکردها ،به طرح و مرور نگرشهای مختلف پیرامون موضوع همراه با نقد هر یک پرداخته خواهد شد.
الزم به ذکر است جایگاه اين پژوهش در امتداد و در جهت تبیین نظریة معروف «زبان الگو» ،تجربهای از آزمون مفاهیمی
است که بصورتهای پراکنده در ادبیات مربوط به الگوهای طراحی ،طرح شدهاند و درجة موفقیت آن ،به داوری پژوهشهای
آتی امید دارد.
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 -4-1اهداف کلی پژوهش

بدیهی است که نتیجة هر پژوهش اعم از بنیادی ،کاربردی و توسعهای ،صرفاً انجام آن نبوده و در این راستا ،اهدافی را به
دنبال دارد که در عمل میبایست به کار آیند .به بیانی دیگر ،نتیجة هر تحقیقی باید کارآیی الزم را در برنامهریزی یا طراحی
در حوزة دانش موضوع ،داشته باشد.
کمترین هدف در پژوهشهایی از این نوع ،دست یافتن به شناخت نسبی جهت آغاز فعالیت طراحی است .با این اوصاف،
اهدافی کلی را نیز میتوان بر این پژوهش فرض نمود که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره میگردد:
 دستیابی به اصول و بنیانهای طراحی از طریق بازشناسی آموزههای آن اصول در مصادیق ارائه شده در تجربیاتموجود
 دستهبندی عوامل مؤثر بر شکلگیری معماری و استنتاج از آنها در جهت طراحی رسیدن به راهحلی مناسب و کارآمد در جهت حل بحران هویت و انتقال ارزشهای بومی از طریق پی بردن بهریشههای آنها در قالب الگو
 کشف پیوستگی در سیر تاریخی معماری یک محیط و سعی بر حفظ و تداوم آن دستیابی به نظام خوانایی آثار معماری در متن محیط از سوی پژوهشگران این حرفه تأمل بر کیفیت آموزش صحیح معماری از طریق درک مفاهیم مشترک و پرهیز از فردگرایی در امر طراحی تا حدرسیدن طرح به مرحلة بازنمود «خو ِد معمار»
 تمرین پژوهشگر و کسب تجربه در چارچوب استنباط از تحقیقات سازمان یافته در تدوین احکام طراحیالبته موارد مذکور را نباید اهدافی تعیین شده و غرضمند بر روند پژوهش قلمداد نمود تا اشکال فرض دستاوردهای
معین بر آن ،حیثیت تحقیق را به مخاطره نیاندازد .این اهداف تنها افقی از شناخت و کاربرد موضوع را در ابتدای کار برای
ّ
مخاطبین ترسیم مینمایند و نتایج نهایی وابسته به نتایج برآمده از فرآیند پژوهش خواهد بود.
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 -5-1تعاريف و مفاهيم پايه

 -1-5-1محيط
واژة «محيط» آنقدر مورد استفاده قرار ميگيرد كه گويي مفهوم آن براي همگان واضح و آشكار است .گاهي محيط به
اشتباه جايگزين طبيعت شده و گاهي نيز با تعبير مشابه فضا از آن ياد ميگردد .اما آنچه که حقيقتاً در شناختي ملموس
از محيط ذهن را ياري ميرساند ،مقاصد ويژهاي است که از آن انتظار ميرود .بر پاية چنين مقاصدي است که بخشهايي
از زندگي خويش را در قالب مشخصههايي از مفهوم محيط قابل درک ميدانيم .بنابراين در جهت شناخت گوناگوني عوامل
مؤثر بر شكلگيري زندگي انسان و نيز تمايز و شناخت ابعاد مختلف جهان پيرامون خويش (جهان واقعي ،حقيقي ،عيني،
پديدهاي و  )...ناگزير به تقسيمبندي محيط ميپردازيم( .لنگ )87 :1381 ،مناسبترين تقسيمات ،همان تقسيمبندي در
کليات برمبناي واقعيات نظام هستي ،يعني طبيعت و انسان است:
 -1-1-5-1محيط طبيعي

طبيعت به عنوان نخستين آموزگار انسان ،مهمترين منبع تشكيلدهندة شناخت وي به
شمار ميرود .طبيعت با ساختاري كه از خود در اختيار انسان قرار ميدهد ،وي را در شكلگيري
نخستين تجربياتش ياري ميرساند .محيط طبيعي شامل اقليم ،جغرافيا و پديدههاي طبيعي
است.
 -2-1-5-1محيط انساني


انسان به خودي خود در ابعاد دروني ،عالمی بزرگ را شامل ميشود؛ اما آنچه که در اينجا
تحت عنوان محيط از آن ياد ميگردد ،مربوط به ابعاد بيروني انسان و اثرات حضور وي در خارج
است .انسان پس از حضور و جايگيري در طبيعت ،محيطي را وابسته به آن فراهم ميكند تا
نيازهايش را بهتر از انواع طبيعي تأمين نمايد و اصطالحاً آن را «قابل سكونت» سازد.
در اين محيط انسانها و موجودات ديگر نيز حضور مييابند و شخص در ارتباط با آنها ،بر
زندگي خويش كنترل قابل توجهي از خود نشان ميدهد .بنابراين محيط انساني ،مجموعهاي از
نظامهاي اجتماعي و فرهنگي است كه عالوه بر فراهم نمودن بقاي بهتر انسان ،انتقال سنتها
و ارزشها را نيز از نسلي به نسل ديگر ممكن ميسازد .تاريخ به عنوان دومين آموزگار بشر،
نتيجة چنين محيطي ميباشد.

شکل :2-1محیط طبیعی

شکل :3-1محیط انسانی
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 -3-1-5-1محيط كالبدي

مجموعهاي از انطباقپذيريها كه انسان با دو محيط طبيعي و انساني ايجاد ميكند ،محيط
كالبدي يا مصنوع را شكل ميدهند .محيط كالبدي نتيجة تغيير شرايطي در محيط طبيعي از
سوي انسان است كه براي تأمين فعاليتها ،نيازها ،تجربيات جديد و پاسخگويي مناسب براي
هر يک از آنها الزم است .اين محيط نمود حضور انسان در طبيعت و تجلّي آن از روي آثار،
تغييرات و برنامهريزي انساني است که در مقياسهاي مختلف ،شامل بافت كالبدي ،گونههاي
معماري ،جزئيات و  ...ميباشد.
 -2-5-1آبادي
تح ّقق نخستين شکل محيط کالبدي در قالب پيوندي پرمعنا ميان انسان و طبيعت را مي
توان در مفهوم آبادي جستجو نمود .آبادي صحنة رخداد سكونت طبيعي انسان در راستاي
هويت يافتن و به مكاني احساس تعلّق داشتن است( .نوربرگ شولتز)18 :1381 ،
انسان از طريق «آباديگزيدن» (مكاني را در چشمانداز طبيعي محدود كردن) موقعيت
خويش را در محيط طبيعي تثبيت كرده و با تکيه بر آن ،به مبادلة انديشهها ،احساسات و
فرآوردههاي مصنوع خود با همنوعان خويش ميپردازد .هدف از آباديگزيدن ،گردآوري جهان
پیرامون در یک مرکز است تا انسان را به سکونت دعوت نمايد .هنگام رسیدن به آبادي و
قرار گرفتن در آن ،نه مکاني متفاوت بلکه جایی که محیط در آن به توضیح در آمده است را
شکل :5-1آبادي
احساس خواهیم نمود.
ما انسانها آبادي برمیگزینیم تا ارتباط دوستانه با پهنة محیط قرارگیری آبادي فراهم آید .این دوستي دال بر محترم
شمردن مکاني مفروض از جانب انسان و عهد او به نگهداري از آن ميباشد .نگهداري تنها به معني نگاهداشتن چیزها به حال
خود نیست ،بلکه همراه با آشکار نمودن و پروراندن آنها است.
آبادي در بستر ،يك مركز طبيعي را نيز شامل ميشود .مرکز طبیعی مکاني است که در آن زمین و آسمان براي آفرینش
کلیتی پرجذبه ،در یکدیگر نفوذ کرده باشند .مرکز طبیعی به کار جاي دادن آبادي ميآید و معماري در اختیار افشاء و
پدیدهآوري کیفیاتی که در لحظه حضور دارند ،قرار ميگيرد .این مراکز کانوني جهت تجلّي بازي آیینهوار آسمان و زمین
را تشکیل میدهند و در صورت کمبود مرکزي طبیعی در دورنما با معماري این کمبود جبران ميشود .براي این که آبادي
بتواند در نقش هدف ظاهر شود ،باید متناسب با دورنما ،بر پیکرة پيرامونش چیره گردد .این همان کیفیتی است که امکان
فراخوانده شدن آبادي تحت عنوان مکان را فراهم ميسازد.
شکل :4-1محیط کالبدی
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 -3-5-1بوم
ً
بوم ،مفهومی جامعتر از محیط است .صفت بومی معموال به چیزهایی اطالق میگردد که
به محیط بومی تعلّق دارند .انتخاب و چگونگي برخورد با مسائل و گزینشهای خاص هر محیط
با استفاده از امکانات همان محیط ،مهمترین اصل در تبیین مفهوم بوم است .بنابراین ميتوان
بوم را کیفیتی از محیط با امکانات و قابلیتهای منحصر به خود دانست که نه تنها تمام تعاریف
و اجزای محیط در مورد آن صدق میکند ،بلکه به حفظ و معرفی شناسهها و هویات وجودی
خود اصرار میورزد.
شکل :6-1محیط بومي

 -4-5-1معماري
شاید بسیار این عبارت را شنیده باشیم که معماری در مرتبة نخست شامل سرپناه است و آنگاه فرآوردهای ناشی از
ساختن .برخی تعریف معماری را از هنر بودن یا حرفه قلمداد شدن آغاز میکنند و برخی دیگر از طریق تشبیه به امور سعی
بر تبیین آن دارند .اما آنچه که اهمیت دارد ،این است که از طریق نوشتن پیرامون معماری ،چیزی حاصل نمیآید .معماری را
باید با مناسبات خود معماری درک نمود .معماری به مثابه نوعی هنر ،به زندگی تع ّلق دارد؛ هدف آن نیز فراهم آوردن موقعیاتی
است که زندگی بتواند در آن به وقوع بپیوندد .معماري ،براي انواع زندگي انساني ،ارج و منزلت يكسان قائل است .بنابراین
تعبیر فوق ،همواره درست مینماید و همچون یک شعار به هیچ دوره و جنبشی تعلّق نمییابد؛ تا جایی که «طراحی برای
زندگی» که به واقع شعاری برای بیان هدف کلی جنبش مدرن بکار رفته است با اهداف جنبشهایی که تفاوتهای بنیادین
با مدرنیسم دارند ،یکسان مینماید.
در این كتاب آنچه که از معماری مدنظر میباشد ،معطوف به مقولة طراحی و تکیه بر آموزههای بومی آن است که با
استناد به تعاریف گذشته ،هدف از طراحی در معماری را میتوان دست یافتن به محیطی کالبدی جهت زندگي انسان ،سازگار با
مسائل جاری در دو محیط طبیعی و انسانی دانست.
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 -روند شكلگيري معماري

روند شكلگيري معماري بر پاية عوامل گوناگون ،نيازها و دادهها ،تحت تأثير حضور مؤثر انسان بر بستر طبيعت با استمداد
از بوم هر ناحيه ،در نهايت وابسته به انديشهاي است كه اعتبار و هويات محصول را از آن خود ميسازد .اساساً معماري تظاهري
است انساني و به تناسب نقش سازندة انسان در طول فرآيند شكلگيري ،نمودار كيفيت اين حضور و تأثير در لحظة تبلوري
شكل يافته از انديشة انسانها نيز ميباشد( .فالمکی )77 :1365 ،با اندك توجهي بر اين مقوله ،ميتوان به دو شيوه از تجلّي
حضور و نقش انسان در مواجهه شدن با مسائل مربوط به خلق آثار معماري به شرح زير دست يافت:
 -1حضور انديشة تجربي تكتك انسانها در تمامي فرآيند شكلگيري معماري كه اقتضاي آن ،دستيابي به روندي است
كه طي آن افراد مختلف قادر باشند بخشهايي از محيط زندگي خويش را خود آفريده و حياتي تازه ببخشند.

 -2بازنمايي انحصاري انديشة خالق گروهي خاص از انسانها تحت عنوان معمار يا شهرساز در اين فرآيند ،در نتيج ة
روحيات سازنده و سراسر حياتبخش در تجارب همگان از خلق فضاي
گسترش نيازها كه پيامد آن از كار افتادن تدريجي
ّ
زندگي است.
تمايز هدفمند و تا حدودي اغراقآميز چنين نگرشهايي در فرآيند شكلگيري معماري با انگيزة تقابل ويژة واقعيات در
جريان فرآيند ،ما را بر آن ميدارد تا به موضوعاتي خاص و مورد نظر در ساختار چنين نظامي از تقسيمبندي توجه نماييم.
فرآيند نخست با تأكيد بر روند همگاني شكلگيري تجربيات در امر آفرينش معماري ،منوط به عاملي مشترك در ميان تمام
انسانهاست به گونهاي كه بتوان با اتكاي بر آن ،روحيات مشترك افراد را در مشاركت و همكاري در شكلدهي به محيط
زندگي خويش تقويت نمود .چنين عاملي ميبايست ريشه در سرشت واحد انسانها جاي داشته باشد و آنگونه ذاتي آدمي
باشد كه به خودي خود در ضمير ناخودآگاه بشر جاري گردد.
اما در فرآيند ديگر ،توجه به اشتراكات در زمينهاي از تفاهم ميان انسانها معنا مييابد .از اين رو برخي افراد ميتوانند
عليرغم پرداختن به فعاليت تخصصي خويش ،به توافقي در خصوص معرفي و توجيه آثار خود به ساير همنوعان بپردازند .اين
امر به سطحي از خودآگاهي وابسته است.
اکنون با معرفي ويژگيهاي دو نظام ياد شده ،به رويکرد هر يک بر روند شکلگيري معماري ميپردازيم:
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 -1-4-5-1نظام ناخودآگاه

1

«مجموعه فرآيندهاي ناهوشياري که در رفتارهاي فرد تأثير دارند ،ناخودآگاه آن فرد به
شمار ميروند .ناخودآگاه ،آن بخش از زمينههاي نفساني است که از تمايالت و فرآيندهاي
پوياي روان تشکيل ميشود و از حيطة اختيار و آگاهي خارج است( ».یونگ)184 :1372 ،
يونگ با طرح نظرية ضمير ناخودآگاه ،توجه همگان را به کودکي و انسان بدوي خفته در
نهاد بشر جلب نمود که در اعمال روزانة فرد همواره بصورت عالئمي خاص تظاهر ميکنند
و چنين افزود كه ضمیر انسان بر دو گونه ناخودآگاهی استوار است:

 -1ضمير ناخودآگاه فردي که تمام تجربياتي که توسط قسمت خودآگاه ذهن شناخته
نميشوند را دربر ميگيرد.
 -2ضمير ناخودآگاه جمعي که مخزني از تصاوير ذهنی که از گذشتة رو به تکامل بشر به ارث رسيده است.

شکل :6کارل گوستاو یونگ

تمدن امروز بشر را بيتوجهي خود بشر و غفلت از اين مقوله ميدانست و همواره
وي مسئول تمام نگرانيها و مشکالت ّ
خاطر نشان مينمود که انسان با قطع رابطه با ريشههاي وجودي و رواني خويش ،امروزه تا حد زيادي به شيوة خردگرايانه و
خودآگاه به سر ميبرد .اين امر سبب گرديده است که آنچه با شرايط گزيده شده توسط انسان در خودآگاهي تعارض دارد ،به
ژرفاي ضمير ناخودآگاه ،واپس زده شود و اين خود باعث بسياري عدم تعادل در روان آدمي گرديده است تا جايي که وي را
در مواجهه با مشکالت از پاي درميآورد.
تمدنهاي نخستين به دليل برخورداري از سطح ويژهاي از زندگي كه بطور
از سويي با اندكي تأمل چنين مينمايد كه ّ
تمدنهاي
ناخودآگاه تمام وجوه آن را مقابل آنها قرار ميداد ،در مواجهه شدن با مسائل و گزينشهاي خود ،بسيار موفقتر از ّ
امروزين بودهاند .آنها به شيوة خود از عهدة كارهاي سادة خودشان بهتر از آنچه كه اكنون ما در مورد كارهاي خويش انجام
ميدهيم ،برميآمدند.
چنين ستايشي هرگز بدين معنا نيست كه با در معرض تماشا قرار گرفتن و يادآوري حسرتآميز آثار به جا مانده از
گذشته ،اينك آرزو نماييم كه در وضعيت مشابهي همچون گذشته باشيم يا مقتضيات گذشته را به الگويي قابل تقليد با
عنوان سرمشق زندگي اكنون خويش قلمداد كنيم؛ بلكه اين آغاز راهي است كه به آرزويي در جهت كاهش اشتباهات ،با مرور
گذشتة خويش ختم ميشود .بنابراين هدف ،دستيابي به بينشي عميق جهت آزمودن خويش زير بار محدوديتهاي پيچيدة
جديد و به كل متعلّق به خودمان است .اين امر چگونگي فائق آمدن بر زمان را به ما ميآموزد.
unconscious -1
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تمدنهاي امروز ميباشند؛ اما همة آنها در يك زمان
تمدنهاي گذشته ابتدايي هستند ،يعني به لحاظ زماني مقدم بر ّ
ّ
مشخص و در مكانهاي مختلف در شيوة نظر به مسائل بسيار شبيه به هم عمل ميكردند .در نظام ناخودآگاه تص ّور كمي در
مورد طراحي به شكل امروزي وجود دارد .فرآيند شكلدهي به معماري در اين نظام معموالً به تطابق و سازگاري مناسب ختم
ميشود؛ بنابراين در جريان فرآيند تنها يك راه درست به نظر ميرسد و بقيه نادرست مينمايند .از آنجايي كه تقسيم كار
بسيار محدود است و كارها بصورت تخصصي وجود ندارند ،براي معضالت خاص راهحلهاي عمومي ارائه ميگردد و فعاليتها
نيز توسط عادت كنترل ميشوند)Alexander, 1964( .
تمدني كه ريشه در ناخودآگاهي بشر دارد ،تا حدودي بينام است يعني حرفهاي
بر اين اساس ميتوان چنين گفت كه ّ
مشخص تحت عنوان معماري در آن وجود ندارد و هر شخص خود خانهاش را ميسازد .فرصتها براي پيشرفت و تغيير
تجربههاي يكسان ،بارها و بارها درمورد تكتك افراد تكرار گردد تا مردم آثار خود را به عنوان نمونههايي بصورتهاي ديگر
تمدن ،هيچ چيزي به عنوان طراحي معماري بصورت روشمند وجود نداشت؛ زيرا بازار خاصي براي
ببينند .بنابراين در اين ّ
احساس اختراع و بدعت بوجود نميآمد و همه چيز خالقيت و معماري محض بود .از اين روست كه هيچگاه از گذشته مدارك
نوشتاري و نقشه موجود نيست و نقد معماري در اصالح و تداوم كارهاي آتي صورت ميگرفت.
تمدنهاي ناشي از آن ،تحت تأثير آنها شكل ميگرفت:
چند اصل در نظام ناخودآگاه حاكم است كه معماري در ّ
الف) فوريت

نظر به هدف نهايي فرآيند شكلگيري معماري در نظام ناخودآگاه بر پاية رسيدن به سازگاري مطلوب ،مهمترين شرط
جهت دستيابي به اين سازگاري ،شرط زمان است .فرآيند رسيدن به سازگاري بايد فرصت دستيابي به تعادل خود را
ميداشت ،پيش از آنكه تغييرات بعدي آن را تهديد نمايند .به عبارت ديگر فرآيند تطابق و سازگاري در اين نظام ميبايست
پيوسته بوده و سريعتر از جريان از دست رفتن زمينة آن ميبود.
ب) سنّت

الیتغیری است که ریشه در ماوراء دارد ،سخن از تح ّقق این اصول در
سخن گفتن از «س ّنت» ،سخن گفتن از اصول
ّ
مقاطع مختلف زمانی و مکانی است و باالخره سخن از تداوم و استمرار اعتقاداتی خاص است .س ّنت اندیشة هدایتکننده و
تجددگرایی قرار میگیرد( .نصر )1383 ،يك وجه از نظام شكلگيري الگو
حاکم بر جامعه متعارف است و بدین معنا در برابر ّ
تمدن ناخودآگاه نیز ،شامل الگوهاي ويژه و ثابتي است كه از سنتها نشأت ميگيرند .در اين وجه تنها يك راه براي انجام
در ّ
دادن كارها درست مينمايد كه تحت عنوان س ّنت از آن ياد شده و آن با قدرت در برابر تغييرات احتمالي و پيشبيني نشده
مقاومت ميکند.
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تمدن ناخودآگاه ،غناي آن است كه متوجه الگوهاي خاص ميباشد .از این منظر
برجستهترين جنبه از س ّنت در معماري ّ
تنها چیزی که از اصل برمیآید ،میتواند اصالت داشته باشد( .اکرمی )1383 ،افراد نيز در گذشته با تکيه بر اين اصل ،به
جاي خودآگاه شدن در پي الگوهايي اصیل بودند كه به س ّنت تبديل شده و تصميمات خود را بيشتر برمبناي اين الگوها اتخاذ
مينمودند تا ايدههاي شخصي.
ً
هرجا كه الگوها با آنچه كه سالها پيش بوده است نسبتا همگون باشند ،پيوندي محكم ميان س ّنت و الگوهاي رفتار
(اشکال مختلف زندگي) به وجود ميآيد .اين الگوها در معارف يك قوم جا افتاده و به امر مهمتري به نام س ّنت تبديل ميشدند
كه غير قابل تغيير و پابرجا بوده و عليرغم زندگي انسانها در مكانهاي مختلف ولي با عقايد مشترك ،استواري الگوهاي
رفتاري آن عقايد را همراه با رعايت الگوهاي تكنيكي آن مکان حفظ و تغييرات را بسيار مشكل ميساختند( .الکساندر)1384 ،
در واقع وجود و قدمت چنين س ّنتهايي است كه الگوهاي ناخودآگاه معماري را ابقا ميسازد.
پ) تداوم و بيواسطگي

در گذشته رابطة بسيار نزديكي بين انسان و طبیعت از حيث امکاناتی كه براي ساختن بكار ميرفت ،وجود داشت .افراد
این امکانات را خيلي خوب ميشناختند و بهرهگیری از آنها نيز همواره امکانپذیر بود .در عین حال هر مالك سازندة خانة
خويش نيز بود و در ارتباطي تنگاتنگ با اين بيواسطگي قرار داشت .كسي كه چيزي ميساخت ،خود از آن بهره ميجست
و تنها امكان تجربه را منحصرا ً دربارة خود داشت.
بنابراين رابطة نزديكي بين سازنده و اثر پديد ميآمد كه در حالتهاي اوليه نسبت به نيازهاي بعدي وي را حساس
مينمود و همواره در پي برطرف ساختن آن نيازها ،انگيزهاي ايجاد ميكرد .اشكاالت و اصالحات پا به پا و همدوش هم حركت
ميكردند و هيچ فاصلهاي ميان تشخيص و اصالح يك امر وجود نداشت .روند تشخيص و اصالح نیز بصورت روندي روزمره،
بارها و بارها تكرار ميشود و بيواسطگي آنقدر تداوم مييابد كه بنا به غايت الگوي خود نزديكتر گردد .این بيواسطگي
ميان نيازها و مشكالت و واكنش در جهت رفع نارساييها از مشخصههای اصلی معماری در نظام ناخودآگاه به شمار میرود.
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 -2-4-5-1نظام خودآگاه

12

ضمير خودآگاه بخشي از ذهن است که ميشناسيم .نظامی که بر این جنبه از ذهن آدمي استوار است ،نظام خودآگاه نام
دارد .محصول این نظام برخالف نظام ناخودآگاه ،بناهايي است كه سازگاري خوبي ندارند .با ورود خودآگاهي ،معموالً مشكالتي
بوجود ميآيند كه پايداري فرآيند شكلگيري معماري را از بين ميبرند و روند متناوب آن را به سمت تثبيت سوق ميدهند.
تعصب در وفاداری به سنت رو به
(الکساندر )65 :1384 ،در این نظام ساختوساز دیگر توسط ساکنین صورت نمیگیردّ .
انحالل میرود ،مقاومت در برابر تغییرات ضعیفتر میگردد و همه گونه تغییر بخاطر منفعت قابل قبول میشود.
فرآیند شکلگیری معماری در نظام خودآگاه دو جنبة اصلی دارد که عبارتند از:
الف) گسستگی

در نظام خودآگاه ،دیگر بیواسطگی در ارتباط انسان و طبیعت با محیط از بین رفته است .هنگامی که اشکاالتی بروز
میکند ،پیش از آنکه تشخیص داده شوند ،میبایست بارها و بارها گزارش داده شوند تا توجهی را به خود جلب نمایند .تنها در
این صورت است که انگیزهای در جهت اصالح آن اشکاالت بوجود میآید؛ زیرا افراد به خود اجازة دخالت در امور تخصصی را
نميدهند .این گسستگی در روند متناوب ترمیم و اصالح فرآیند ،تنها متوجه این امر نبوده و حتی اگر کسی در جهت اصالح
اشکاالت نیز قدم بردارد ،به دلیل ناآشنایی با پیشینه و مسائل آنها ،ممکن است مشکالت جدیدی را سبب گردد.
بنابراین آنچه که اهمیت دارد ،شناخت ارتباط گسیخته شده و ابراز نارضایتی کردن از آن نیست؛ بلکه مهم رسیدن به این
واقعیت تلخ است که دیر یا زود ،افرادی تازه به دوران رسیده ،کنترل این اشکاالت را برعهده خواهند گرفت که در خودآگاهی
خود سیر میکنند.
ب) فردیت

مهمترین جنبة این فرآیند ،تأکید سازندگان بر فردیت خویش است .بناها در روندی خودسرانه از سوی افرادی به ظاهر
برجسته شکل میگیرند .این فردیت ،نشان از سوق دادن معماری به سوی انتظامی خودآگاهانه و ساختگی است و این امر
پیآمد طبیعی تصمیم یک فرد است که زندگی خود را کام ً
ال وقف یک فعالیت حرفهاي به نام معماری نموده است.
با طرح تخصصی با عنوان «معماری» ،نیاز به تئوری و مطالعاتی همسو الزامی به نظر میرسد که به تبع آن آکادمیها
شکل میگیرند و متعاقباً احکام فرمولبندی نشدة روشهای سنتی ،به سمت مفاهیمی واضح و فرموله شده سوق داده
میشوند و در راستای این امر ،تغییراتی بنیادی صورت میگیرد.
conscious -1
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ریشة تمام مشکالت این فرآیند نیز در فردیت آن نهفته است .چه بسا فرد در فرآیند ناخودآگاه بیش از یک عامل کارگزار
نیست .در نظام ناخودآگاه ،هر کس آنچه را که میدانست ،در حد توان خویش به بهترین وجه انجام میداد و از این رو فشار
کار کمتری بر وی وارد میگردید .زیرا دغدغة ابداع فرم دیگر وجود نداشت بلکه وی در پی تشخیص ناسازگاریها در زمینه،
فرم را در طول زمان شکل میداد .اما این امر در نظام خودآگاه ،به تشخیص فردی افراد متخصص در چند ساعت بر روی میز
متغیرها و عوامل بسیار زیادی که باید همزمان مدنظر قرار گیرند ،در همین فرصت کوتاه در تولید اثر
اتفاق میافتد و تعداد ّ
دخیل هستند .بنابراین شانس کسب موفقیت در طراحی در این روند بسیار کم است که البته این امر نیز با توجیه نیاز به
کسب تجربه ،مورد مسامحه قرار میگیرد( .الکساندر)1384 ،

 -6جمعبندي

چنانکه بیان شد ،ضمیر ناخودآگاه انسان که محل پذیرش و نگهداری تجربیات اعصار گذشته است ،قدرت آن را دارد که
بدون هیچ راهنمایی خارجی ،او را به مقصد مورد نظر هدایت کند .در وهلة نخست طبیعت و سپس محیط فرهنگی ،آموزههای
مربوط به ساختن را به ضمیر ناخودآگاه طراح انتقال میدهند.
برخالف ضمیر ناخودآگاه ،ضمیر خودآگاه به طراح قدرت انتخاب و دخالت در معماری بومی را میدهد و یکی از علل
بحران معماری امروز نیز دخالت دادن این ضمیر در طراحی است؛ بطوریکه محصول آن گسستگی است .طراح امروز در
دورهای کام ً
ال گسسته از تجربیات گذشتهاش به سر میبرد .لذا باید قادر باشد به نحوی آثار گذشته را بخواند تا پیوستگی خود
را با گذشتة خویش بازیابد( .معماریان )165 :1393 ،این همان آستانة ورود به طرح مسأله در اين كتاب میباشد.
آنچه که امروز به عنوان طرح جدید خلق میگردد ،در بستری از آنچه در گذشته به ارث رسیده است ،انجام میگیرد.
طراح امروز میبایست میراثدار تجربیات گذشته نیز باشد و این میراثداری که تنها در ضمیر ناخودآگاه جاری میگردد ،به
معنای پیوستگی و عمل در بستر فرهنگی موجود است.
یکی از تدابیر مهم در جهت غلبه بر گسستگی فرهنگی ،بهرهگیری از ضمیر ناخودآگاه در نحوة آموزش و انتقال مفاهیم
میسر میگردد.
است و این امر تنها در قالب شناخت و بهرهگیری از آموزههای معماری گذشته تحت عنوان الگوهای بومیّ ،
از این رو الزم است نسبت به این الگوها در بستر بومی خود ،شناخت الزم و کافی حاصل گردد تا هرگونه اقدامی در راستای
بهرهگیری از آنها صورت پذیرد .این امر تا حدود زیادی به درک شایسته از جوهرة الگو و انواع آن در محیط وابسته است.
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 -1-2الگو
انسان بهطور خودآگاه يا ناخودآگاه در پي يافتن نظمي در منتهاي بينظمي محيط
پيرامون خويش است .اين نظم كه در قالب عناصري خاص تجلّي مييابد ،ساختار هر محيطي
را شكل ميدهد .بنابراين جهان تنها مجموعهاي از عناصر نيست كه هريك بهطور تصادفي،
جايي را بهخود نسبت داده باشند ،بلكه نظمي (عيني يا ذهني) بر همه آن استوار است .اين
نظم را از مؤلفههاي اصلي تشكيلدهندة محيط ميتوان بازشناخت كه هركدام ،يك « الگو»
را شامل ميشوند.
الگوها خود را در سرتاسر بافت محيط تكرار ميكنند؛ بنابراين در همهجا وجود دارند.
(بل )21 :1382 ،الگوها ،برداشتی تجریدی هستند برگرفته از مفاهیم و ادراکات مشترک
شکل :1-2الگو
انسانهای ساکن در محیط که به کمک نمادها ،نیازها و هنجارها تجلّی مییابند( .حبیبی،
 )1382الگوها ،پیچیدگیهای محیط را قابل درک میسازند .بازشناسي آنها از اين جهت
اهميت دارد كه ميتوانيم به یاریشان ،دنياي اطراف خويش را درك نموده و نوعي زبان
توصيف و تحليل را بسط دهيم كه بر اساس آن ميزان تأثير هر مؤلفهاي را بر زندگي خويش
دريابيم.
تمام الگوهاي عالم را خود انسان ايجاد ميکند .هر انسان در ذهن خود الگوهاي مشابهي
تجسم نمايد .الگوهاي ذهني،
دارد که از طريق آنها ،الگوهاي عيني جهان را ميتواند
ّ
صورتهايي ذهني از الگوهاي عيني جهان هستند ،يعني تصويري انتزاعي که قواعد عيني
جهان را ذهنيت ميبخشند .الگوهاي عيني و ذهني بسيار با هم متفاوتاند .الگوهاي عيني
شکل :2-2ساختار مشابه الگوها
صرفاً وجود دارند اما نظاير ذهني آنها ،پويا بوده ،نيرو دارند و مولدند.
هر الگو نه تنها تماماً شامل اطالعات عيني و ذهني است ،بلکه دو ويژگي ديگر نيز دارد:
 -1حاوي دانش الزم براي تشکيل ساختاري از محيط است که بصورت قاعدهاي در راستاي الگو درميآيد.
 -2متضمن ضرورتي است که مسئلهاي را حل کند .يعني الگو صرفاً اينگونه نيست که در جايي بکار رود يا نه بلکه تعيين
ميکند که بايد در جايي بکار رود و در جايي ديگر نه.
بناها هميشه مناسباتي را که الگوها اقتضا ميکنند ،دارا ميباشند ،اما ساير جزئيات به اقتضاي موقعيت و سليقة افراد
بستگي دارد .تمام ابنيهاي كه چنين ساخته ميشوند ،در وجوهي صوري که از قواعد برميآيد ،مشترک بوده و نظمي بر همة
آنها حاكم است اما در پس اين اشتراک ،تن ّوع بيپاياني وجود دارد .الگوها را نبايد با قواعد سيستماتيك اشتباه نمود .در ورای
هر یک از الگوها ،فرآیندهایی وجود دارند که آنها را ایجاد کردهاند؛ بنابراین الگوها همواره از روندهايي نشأت ميگيرند كه از
لحاظ نمونههايي كه پديد ميآورند ،متفاوتاند اما ساختار كلّي و نحوة عملشان بسيار شبيه به هم ميباشد( .الکساندر)1384 ،
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